
Verslag vergadering klankbordgroep Werk en Inkomen van de ASD 

Datum: 7 maart 2018 

Plaats: gemeentehuis Barneveld 

Aanwezig: Geurt Schut, Jan Boute, Ruurd Blomsma, Maria Celine, Jan Prein,  

Wim Oostenbrink, en Janine Kervel (gemeente) Ronald Smorenberg (gemeente) 

Afwezig: Erica van de Veen, 

 

1 Welkom 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en hoopt op een goede vergadering.  

Speciaal welkom aan de heer Ronald Smorenberg die  ons onderwerp zal inleiden  

 

2 Notulen 

Notulen van de vorige vergadering van 24 januari 2018 worden onder dank akkoord 

bevonden. 

 

3 Uitvoeringsplan Participatie wet  
 

De heer Smorenberg krijgt direct het woord om ons bij te praten over de het uitvoeringsplan 

2018 van de participatie wet. 

 

Onderwerp: uitvoeringsplan Participatiewet 2018 

 

- Gemeente uitvoeringsplan opgesteld voor Participatiewet 

- In uitvoeringsplan hebben we aangegeven wat we gaan doen dit jaar 

- Dit wil ik met u bespreken 

 

 

Waarom een uitvoeringsplan? 

 

- Vanaf 2016 zijn de uitkeringskosten hoger dan rijksbijdrage 

- 2016 + 2017 + 2018 Vangnet aanvragen 

- Vanaf 2016 gestart met verbeterproces 

- 2016 + 2017 

o actualiseren beleid + verordeningen 

o werkinstructies 

o lean maken van stroomlijnen van processen 

 

Acties in het uitvoeringsplan 5 stappen 

 

- continueren wat goed gaat  

o stimuleren dat jongeren onder de 30 naar school gaan 

o begeleid inburgeren 

o aanpak ex-AMV 

o Wsw en beschut nieuw uitvoeren 

o Banenafspraak 

o Samenwerking met WSP verder verbeteren 



- Herijken van onze re-integratie instrumenten 

 

- Verhogen kwaliteit van dienstverlening: 

o Ontwikkelen en implementeren van interne controle 

o Kwaliteitsplan voor de gespreksvoerders 

o Verbeteren managementinformatie 

o Onderzoeken hoe we onze resultaten kunnen vergelijken met andere 

gemeenten  

 

- Oplossingsgericht handhaven implementeren 

 

- Anticiperen op de gevolgen van het regeerakkoord 

 

Na een uitgebreide toelichting en het beantwoorden van vragen vraagt de  voorzitter; 

wat kunnen wij in deze doen? Het zal een samenspel moeten worden tussen de 

afdelingen om dit goed gestalte te geven. Vooral onderweg letten op 

kwaliteitsverbetering in de procedures. Past dus ook in het nieuwe beleid zoals 

gepresenteerd op de bijeenkomst met de raad. 

Antwoord: meedenken en beoordelen wat we gaan doen. 

De voorzitter bedankt Ronald voor de toelichtingen en wenst de gemeente succes. 

 

4 /5  Stand van zaken Gemeente Janine 

Heel bijzonder,  maar geen nieuwe zaken, alles wacht op de uitslag van de 

verkiezingen. 

 

6 W.V.T.T K. 

Genoemd wordt bij het uitreiken van de nieuwe WMO wijzer de Sociale kaart die 

digitaal in de maak is. 

 

7 Rondvraag 

Bij de rondvraag wordt nog kort besproken over de taalstage die voor oudere 

buitenlanders eigenlijk te moeilijk is, maar het is een onderdeel vaan ons lokale 

beleid. 

Ook komen de vakantiebank en het schoolreisje nog even te sprake. 

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 14.45 uur. 

 

Volgende vergadering 11 april om 13.30 uur in het gemeentehuis in Barneveld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


